בסטית ברדיו באשר ליישות הפלסטינית :״אין לה
זכות קיום אפילו ליום א ח ד ד

אחיו שד ב ר ס
רוכ ש ק ר ק עו ת ב ג ד ה
נראה כי אחת הסיבות שהניעו את גולדה לחזור
בה לפני שלושה שבועות מעמדתה בקשר לרכישת
הקרקעות בשטחים ,ולהתנגד לכל הצעה להתיר רכי 
שת קרקעות לישראלים כפרטים ,היו הקשרים המש 
פחתיים — אותם הציגו בפניה — בין רוכשי הקרק 
עות המיועדים לבין שרים שלחמו בעד התרת המכירה.

גו ל ד ה ״תדבר״
ב עוד  3שבועות
שיתוק כימעט גמור במערכות הפנימיות צפוי ל 
משך שלושת השבועות הקרובים ,עד לבוא המועד,
אותו נקבה גולדה מאיר כמועד בו ״תדבר״ .הכוונה
היא ליום בו תודיע על החלטה הסופית לפרוש או ל 
התייצב בראש רשימת המערך בבחירות הבאות מתוך
כוונה להרכיב את הממשלה הבאה.

כפי שהבטיחה למקורביה ובמיוחד ל
מזכיר המפלגה אהרון ידלין ,״תדבר״ גול
דה כעוד שלושה שבועות ,אחרי* שיגמר פס 
טיבל יום העצמאות .מיד אחרי הודעתה של
גולדה ,לבאן או לבאן ,יתחילו העניינים ל
נוע כקצב מהיר ,ולמעשה תהיה זו פתיח
תה של מערבת הבחירות לכנסת השמינית.

ס פי ר ה ת חי ל
ב מ ע ר כ ת ה ב חי רו ת
שר-האוצר פינחס ספיר פתח למעשה את
מערכת הבחירות האישית שלו ,שנועדה
ליצור לו תדמית ציבורית חדשה ,להעלות
את הפופולאריות שלו ,בעיקר בקרב הפו
עלים ,ולהכשיר את הקרקע לקראת הצגתו
לתפקיד ״היורש״.
מערכת הבחירות האישית של ספיר ,הנערכת ב 
השראת ובתיכנון צוות מומחים העובד אך ורק למענו,
כוללת מסע בחירות פשוטו כמשמעו על פני כל ערי
הארץ ושכונותיה ,במתכונת מסעי הבחירות של נשי 
אי ארצות־הברית ,כולל לחיצות ידיים לעוברים ושבים
ונשיקות על לחיי ילדים.

על רקע זה ניתן להכין גם את פעילותו
המוגברת של ספיר כעניינים מדיניים ,שב
הם נמנע מלהביע דיעה במשך־ שלוש הש
נים האחרונות .על פי עצת יועציו מנסה ספיר ל 
צייר לעצמו דמות ״פוליטית״ ולא רק ״כלכלית״ ב 
עיני ההמונים .במיסגרת זו באה גם הצהרתו הבונד

ייעץ עם צמרת משרד-החוץ ונוקט כמהל
כים שנועדו להפגין בי הוא רואה את עצמו
איש משרד־החוץ ולא שגריר של גולדה ,ו
מקבל את מרותו של אבא אכן.
משקיפים נוטים להסביר את הלויאליות המופרזת
שמגלה דיניץ לאבן בנסיון להכשיר את הקרקע ל 
שמירה על מעמדו במיקרה שגודלה תיפרוש.

שלו ש ה פגנו ת
א ה ד ב מ אי
שלוש הפגנות אחד במאי תתקיימנה השנה בתל־

מלכד הקשר המשפחתי־ כין שר־הביט־
חון משה דיין לבין ח״ב יגאל הורוביץ )ש
הוא כן־דודו( אשר עמד כראש קבוצה של
רוכשי קרקעות בגדה; זיעזעה את גולדה
העובדה שהציגו כפניה ,בי גרשון )״גיגי״(
פרס ,אחיו של שר־התחכורה והתיקשורת
שמעון פרס ,יהיה מראשוני הנהנים אם תו
תר מבירת הקרקעות בגדה .כעוד ששמעון
פרס היה מראשי הדוברים למען התרת
מבירת הקרקעות ,ניהל אחיו ,המחזיק כבע
לות חכרת הבנייה הגדולה ״אדגר״ — ש
בבר נהנתה כעבר מיספר פעמים מהקלות
שונות כרכישת קרקעות — מו״מ לרכישת
יותר מ* 20אלף דונאם בסביבות ירושלים.

גו ל ד ה חו ס כ ת

מפ״ם הו ל כ ת
ל ה תנ ח לו ת ־ ק ב ע
החלטה מהפכנית עומדת להתקבל בקי
בוץ הארצי של השומר-הצעיר )מפ״ם(  :ל■
להסכים להתנחלות-קבע ברמת־הגולן.
למפ״ם הוצעה הבחירה בין התנחלות בערבה ,ב 
תחומי ישראל ,ובין התנחלות בגולן .מבחינה כלכלית
וחקלאית עדיפה ההתיישבות בערבה ,לדעת מומחי ה 
קיבוץ ,אולם מטעמים מדיניים תעדיף מפ״ם את ה 
הצעה השנייה.

ש מח ה דיויץ
״מתחנך״ ד א בן
כבר מהימים הראשונים לכהונתו כשגריר ישראל
בוושינגטון החל השגריר החדש ,שמחה דיניץ ,להק 
פיד על קיום קשרים תקינים ומלאים עם שר־החוץ
אבא אבן .הידוק הקשר בין השגרירות בוושינגטון
לבין משרד־החוץ מהווה תפנית מליאה לגבי מה
שהיה מקובל בתקופתו של השגריר יצחק רבין.

דיניץ מקפיד על דיווחים ישירים לשר כ
קשר לכל מגעיו ככירה האמריקאית ,מת

1

ראש־הממשלה גולדה מאיר לא
מצאה שום מטרה מתאימה ש
תהיה ראויה שתתרום למענה את
הסכום של  5000דולאר ,בו זכתה
לפני שבועות מיספר ב״פרס
קפוך .עובדה זו עוררה גל של
התמרמרות כקרב עובדי משרד
ראש-הממשלה .ביהוד לאור העוב
דה ששר-החוץ אבא אכן ,אשר
זכה אף הוא בסכום דומה באותו
פרס ,מיהר לתרום את הכסף ש
נמסר לי לק ח הסעד של עובדי
משרד-החוץ.
גולדה ,לעומת זאת ,הפקידה את
סכום הפרס ,בחשבונה הפרטי כ
בנק .אנשי משרד ראש-הממשלה,
בדרגים הנמוכים כמובן ,מתלוצ
צים על רקע זה בי גולדה ״חוסכת
את הכסף לעת זיקנה״ ,אחרי ש-
תיפרוש ממישרתה,

אביב  :של רק״ח ,של חברים מאירגונים שונים ובל־
תי מפלגתיים! ושל השומר־הצעיר.

אחרי הצלחת הפגנת האחד במאי המאוחדת ,בשנה
שעברה ,קמה גם השנה ״ועדת האחד במאי״ של חב 
רים משי״ח ,העולם הזה — כוח חדש ,ברית השמאל,
מק״י ,אנשי רוח ומרצים מן האוניברסיטאות כדי ל 
ארגן הפגנה שתצעד תחת סיסמאות המאבק של צדק
חברתי ,דמוקראטיה ושלום .הפגנה זו תאורגן ע״י
חברים ,מכל התנועות ,המזדהים עם סמליו של חג ה 
פועלים ,אך לא בשם התנועות עצמן.
החידוש של השנה תהיה הפגנת השונזר־הצעיר
והדור הצעיר של מפ״ם .מארגנים אותה פעילי המי 
עוט של שוללי המערך במפ״ם ,אחרי שהצעתם להפגין
בשם סניף מפ״ם תל-אביב נדחתה ע״י הרוב שהחליט
לקיים מסיבה בצוותא .נציגי מפ״ם כוועדה המ

רכזת של ההסתדרות החליטו להכשיל את
הפגנת ״השומר הצעיר״ והאופוזיציה של
מפ״ם והם לוחצים על יצחק כן־אהרון ל
ארגן מצעד נוער של ״תנועות הנוער החלו
ציות״ כאותו יום וע״י כד למנוע מנוער מפ
לגתם לצעוד עם סיסמאות אנטי־ממשל־
תיות ,נגד הכיבוש ונגד המדיניות הכלכלית
והחברתית של הממשלה.

כישלון מחפ*ר שד
מ* 1ה ל ה ה ס ב ר ה
היחסים כין שר-החיניד יגאל אלון לבין
ראש מינהל־ההסברה יהודה אילן ,יתחדדו
על רקע הכישלון המחפיר של עריבת חידון
מלחמת העצמאות.
החידון ,שנערך ביוזמת ובאירגון מינהל־ההסברה,
היה צריך להיות אחד ממיבצעי הדימום של יגאל
אלון .בשל הכנות בלתי מספיקות ,תקלות וחוסר כי-
שרון באירגון ,נערך החידון בפני אולם ריק למחצה
ולא עורר כל הדים .הביזיון היה גדול יותר מאחר
שמהלך החידון הועבר בשידור חי בטלוויזיה ,שהציג
את שר־החינוך מופיע בטקס עלוב בפני קהל זעום
וכיסאות ריקים.

הגליון ה ב א
לרגל האחד במאי ,החל כיום גז ה 
בא ,ושבו שובתת העבודה כדפוס,
תוקדם הופעת הגליון הבא של ״העו
לם הזה״ כיום אחד.
הגליון יופיע ברחובות תל־אביב
כיום כ׳ בערב ,ויופיע ברחבי הארץ
כיום ג׳ כבוקר.

